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VERLOOP VAN DE CONSULTATIE

Agendapunt tijdstip

Verwelkoming (Verhaert) 13u00 - 13u10

Introductie PIO 13u10 - 13u20

Huidige situatie en visie/ambitie (AWV) 13u20 - 13u40

Verduidelijking behoeftebepaling AWV/markt & innovatiepotentieel 
met interactieve feedback (Verhaert)

13u40 - 15u00

Mogelijkheid tot één-op-één gesprek met AWV 15u15 - 16u35/16u55



Wat is het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO)Wat is het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO)Wat is het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO)Wat is het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO)????

MISSIEMISSIEMISSIEMISSIE Overheidsorganisaties aanzetten om hun aankoopbudget als strategisch 
instrument in te zetten voor innovatie.

WAAROMWAAROMWAAROMWAAROM Het gebeurt tot nu toe nog veel te weinig.

RESULTAATRESULTAATRESULTAATRESULTAAT Overheidsopdrachten met drievoudige impact:

• Verbetering van de werking en dienstverlening van de openbare sectoropenbare sectoropenbare sectoropenbare sector.

• Versterking van het concurrentievermogen van ondernemingenondernemingenondernemingenondernemingen.

• Meer mogelijkheden om grote maatschappelijke en sociomaatschappelijke en sociomaatschappelijke en sociomaatschappelijke en socio----economische economische economische economische 
uitdagingenuitdagingenuitdagingenuitdagingen aan te pakken.

FOCUSFOCUSFOCUSFOCUS Het ontwikkelen en valideren van innovatieve oplossingen (nieuwe 
producten, diensten, systemen) aansluitend op reële noden en uitdagingen 
bij de overheid en haar klanten.

HOEHOEHOEHOE Elk jaar oproepen voor projecten (50% cofinanciering).



Ontwikkelen, testen en 

valideren

van innovatieve 

oplossing

PIO-project 

• Scherpstellen van de 

vraag

• Use-cases 

(scenario’s/eisen)

• State-of-the-art

• Prioriteren van de 

noden

• Plaatsingsprocedure in 

functie van 

innovatiegraad

• Voorbereiding van 

Opdrachtdocumenten

• Gunningscriteria 

• Risicoanalyse   

Aankoop-

strategie 

Behoefte-

analyse 

Markt-

consultatie

• Vraag- en aanbodzijde

• Impact op de bestekken 

(co-creatie)

• Haalbaarheid van 

innovatieve oplossingen

• Risico’s in kaart brengen

• Inzicht in noden overheid

• Matchmaking

• Resultaat: eindverslag 

publiek toegankelijk

Van idee tot innovatieve oplossing Van idee tot innovatieve oplossing Van idee tot innovatieve oplossing Van idee tot innovatieve oplossing –––– Verloop van een PIOVerloop van een PIOVerloop van een PIOVerloop van een PIO----projectprojectprojectproject

Idee



WaaromWaaromWaaromWaarom meedoenmeedoenmeedoenmeedoen????

Voor de overheidsorganisatieVoor de overheidsorganisatieVoor de overheidsorganisatieVoor de overheidsorganisatie: 

• Begeleiding en advies doorheen het hele proces van innovatieve overheidsopdrachten.

• Cofinanciering (50/50).

Voor ondernemingen: Voor ondernemingen: Voor ondernemingen: Voor ondernemingen: 

• Door marktconsultaties vroegtijdige betrokkenheid bij het aanbestedingstraject: 
kansen om meer inzicht te krijgen in de behoeften van de overheid, en om mogelijke 
ontwikkelingstrajecten mee te definiëren.

• Toegankelijke en bedrijfsvriendelijke aanbestedingsprocedures met interactie.

• Meer middelen voor innovatie, meer mogelijkheden voor het ontwikkelen, testen, 
valideren, lanceren van nieuwe oplossingen op de markt, ...



±±±± 90 projecten in de portfolio  90 projecten in de portfolio  90 projecten in de portfolio  90 projecten in de portfolio  

PIO project portfolio:PIO project portfolio:PIO project portfolio:PIO project portfolio:

• http://www.innovatieveoverheidsopdrachten.be/projecten

• http://www.innovatieveoverheidsopdrachten.be/en/projects

• Zoek en filterfunctie (beleidsdomein, thema, status)

• Projectpagina: status project, rapporten marktconsultatie, 
opdrachtdocumenten, … 

Pagina voor bedrijvenPagina voor bedrijvenPagina voor bedrijvenPagina voor bedrijven

• http://innovatieveoverheidsopdrachten.be/node/6446

Op de hoogte blijven: schrijf u in voor onze nieuwsbrief:Op de hoogte blijven: schrijf u in voor onze nieuwsbrief:Op de hoogte blijven: schrijf u in voor onze nieuwsbrief:Op de hoogte blijven: schrijf u in voor onze nieuwsbrief:

• http://www.innovatieveoverheidsopdrachten.be/nieuwsbrief-
innovatieve-overheidsopdrachten

Contact PIOContact PIOContact PIOContact PIO----team: team: team: team: pio@vlaanderen.be



WAKANDA
Agentschap Wegen en Verkeer



WAKANDA

Werf Attributen Koppelen met 
AanNemers’ DigitAal volgsysteem.



HUIDIGE SITUATIE

❏ prestaties van aannemers 

opvolgen



HUIDIGE SITUATIE

Hoe doen we dat?

Met #systemen, niet gekoppeld

❏ ‘WERF’↣‘GIPOD’

❏ verkeersmanagement-systeem



Tekortkomingen 

huidige situatie



Track and trace 
systemen

❏ niet alle ingezette signalisatievoertuigen 

worden  beheerd door de 

verantwoordelijke aannemer, maar worden 

ingehuurd bij signalisatiebedrijven. 



Track and trace systemen en 
procedures



Werf - en 
projectopvolging

De normale snelheid van de spreid- en afwerkingsmachine 

tijdens het asfalteren bedraagt 4 à 8 m/min. 
Bij stilstand van de afwerkmachine langer dan 10 minuten, dan 

moet de afwerkmachine doorrijden zodat de verdichting van de 

aangelegde bitumineuze mengsels mogelijk is. In dat geval 

wordt een dwarse stortnaad uitgevoerd.



• Moeilijk te controleren of 

botsers op de weg voldoen

• Ruwe planning in werf

• Geen statistische 

gegevens over weg 

inname tijd botsers

Werf - en 
projectopvolging



F.A.S.T

Werf - en 
projectopvolging

Statusupdates

F.A.S.T vertrokken

F.A.S.T aangekomen

F.A.S.T beëindigd



Overheidsopdrachten



Met de use case “roads works 

warning” wil men binnen 

Mobilidata inspelen op onveilige 

situaties die kunnen ontstaan 

langs werven. Momenteel 

ontbreekt accurate real time data 

om het rijgedrag te beïnvloeden 

van de weggebruiker.

use case road works warning

MOBILIDATA



ISAD niveau’s (Infrastructure Support levels 
for Automated Driving)

Het wegennetwerk 

vandaag geeft geen 

realtime autonome 

informatie over mogelijke 

calamiteiten op de weg. 

Autonome voertuigen 

krijgen minder verrijkte 

data door over ISAD 

niveau van de weg.

Autonoom rijden



Vandaag wordt beslist op basis van dienstorder MOW/AWV/2020/10 in 

welke tijdsvensters er mag gewerkt worden. Maar het is ook interessant om 

te weten of men dezelfde tijdsvensters zou hebben gekozen nadat de 

werken zijn afgelopen en men de impact kent die de werf op op het verkeer 

had.

Beleidskeuzes



Aannemerssector



Aannemerssector



WAKANDAWAKANDA



DOEL WAKANDA
WAT willen we bekomen



Track and trace 
systemen �
❏ niet alle ingezette signalisatievoertuigen 

worden  beheerd door de 

verantwoordelijke aannemer, maar worden 

ingehuurd bij signalisatiebedrijven. 



Track and trace systemen en 
procedures �

Telefoon naar VC niet 
meer broodnodig, wel 

nog wenselijk



Correcter bepalen van 

innametijd door botsers, 

accuratere planning in WERF,

geen fysieke controle meer van 

papieren of de botser voldoet 

aan de richtlijnen maar een 

integratie van het "jaarlijkse 

conformiteitsattest" in de 

digitaal processtroom 

Kwalitatievere werf - en 
projectopvolging  �



Kwalitatievere werf - en 
projectopvolging  �



PIO project WAKANDA  �
WAAROM PIO project en niet zelf aanbesteden?



Het WAKANDA-project genereert 

de informatie die samen met 

andere informatie binnen het 

Verkeerscentrum wordt verwerkt 

en gevalideerd. Op die manier 

wordt verrijkte verkeersinformatie 

gegenereerd voor bijvoorbeeld 

Mobilidata. 

use case road works warning

MOBILIDATA  �



ISAD niveau’s (Infrastructure Support levels 
for Automated Driving)

Het WAKANDA-project kan door 

accurate data aan te leveren over 

wegenwerken er voor zorgen dat 

een wegsegment tijdelijk een 

lager support level krijgt waardoor 

bv. het autonoom rijden net vóór 

en bij een mobiele werf wordt 

afgeraden of zelfs verboden.

Autonoom rijden  �



Als blijkt uit statische analyse 

dat bepaalde 

wegwerkzaamheden op 

specifieke dagen en uren meer 

verkeershinder bezorgen dan 

op andere, dan kan het een 

beleidsbeslissing zijn om 

tijdsvensters aan te passen 

waarin wegwerkzaamheden 

mogen uitgevoerd worden.

Beleidskeuzes  �



Aannemerssector �



Aan de slag



Infosessie, dialoog met stakeholders
Ondersteuning gevraagd

Marktconsultatie



project 

WAKANDA

Organisatie:

Agentschap Wegen en Verkeer
Afdeling Verkeer, Wegsystemen en Telematica

Koning Albert II-Laan 20, bus 4, 1000 Brussel

Verantwoordelijke:

Geert De Rycke, afdelingshoofd

Contactpersonen:

Erik De Bisschop, adviseur-ingenieur weguitrusting

0478/96.25.89

erik.debisschop@mow.vlaanderen.be

Karen De Winne, studieverantwoordelijke signalisatie

0494/80.24.14

karen.dewinne@mow.vlaanderen.be

Yanick Van Hoeymissen, studieverantwoordelijke intelligente 

transportsystemen

0490/65.18.32

yanick.vanhoeymissen@mow.vlaanderen.be

contactgegevens
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WELKOM BIJ

MARKTCONSULTATIE
WAKANDA:

WERFATTRIBUTEN KOPPELEN MET AANNEMERS DIGITAAL VOLGSYSTEEM

Een gezamenlijk project van:
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LATEN WE VOOR EEN FIJNE CONSULTATIE 
ZORGEN 

• 2u gezamenlijk + 2u één op één gesprekken

• Voor een prettig gesprek en een goede verbinding
• We presenteren dilemma’s en uitdagingen

• We gebruiken onze gsm om te peilen naar jullie opinie

• We bieden ruimte voor een gesprek op basis van de peiling

• Jullie kunnen tijdens de één op één gesprekken hierop terugkomen
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AWV probeert de koppeling van de verschillende digitale systemen 
voor de opvolging van werven te realiseren. Zo kunnen vorderingen 
van werven opgevolgd en op elkaar afgestemd worden in real-time, 

met als doel verrijkte verkeersinformatie te bekomen ten behoeve van 
zowel de wegbeheerder (AWV zelf) als de weggebruiker en ook de 

werfaannemer.

Er is nog geen oplossing, de richting trachten we nu samen te vinden.
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AANPAK – STAPSGEWIJS AANDACHTSPUNTEN VOOR 
PARAMETERS

• Use cases

• Use case 1: real-time location tracking mobiele werven
• Uw feedback

• Use case 2: overige dataverzameling mobiele werven
• Uw feedback

• Use case 3: FAST-team automatisatie
• Uw feedback

• Use cases aannemers:
• Uw feedback

• Bij elke use case zijn er parameters gedefinieerd die het mogelijk maken data te 
capteren

• Wij gaan met jullie de verschillende mogelijkheden voor de parameters toetsen op 
vlak van voorkeur en haalbaarheid via Mentimeter
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ONLINE FEEDBACK GEVEN:

56 97 80 9
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Welke instantie vertegenwoordigt u vandaag?
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USE CASE 1:

Probleem: Momenteel is er te weinig inzicht over de precieze locatie van mobiele werven op de Vlaamse 

autosnelwegen. Er is enkel toegang tot een op voorhand opgestelde planning van de aannemer en een 

telefonische melding. De gedetailleerde planning is niet altijd up-to-date en de real-time vooruitgang van 

de werf met exacte locatie is niet beschikbaar.

Oplossing: Real-time en precieze locatie zodat het verkeerscentrum (VC) kan communiceren naar de 

weggebruiker en de aannemers.

Andere doeleinden: geautomatiseerde mobiliteit. Zo kan dit bijvoorbeeld nodig blijken voor het aansturen 

van slimme voertuigen, opstellen van planningen voor maai- of andere werken, detailanalyses over de 

impact van werken, en andere.

Real-time location tracking mobiele werven
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USE CASE 1: Real-time location tracking mobiele werven

WEGKANTSYSTEEM

• Ofwel werken we met een 

wegkantsysteem 

(infrastructuur) dat de 

locatie bepaalt van het 

voertuig en real-time 

doorstuurt

Zeer nauwkeurig. 

Substantiële infrastructuur  

is vereist.

• Ofwel werken we met een 

T&T systeem, geïntegreerd 

in de voertuigen die de 

real-time locatie doorsturen 

Voor de hand liggende 

optie om locatiedata. 

T&T SYSTEEM VOERTUIG

PARAMETER 1: Real-time locatie data voertuig
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Kent u andere opties?
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Fin impact
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USE CASE 1: Real-time location tracking mobiele werven

Dit is een automatisch 

proces maar vereist 

mogelijk nieuwe 

ontwikkeling (investering).

• De uitvoerder (werfleider) 

geeft aan op welke 

rijstrook/rijstroken gewerkt 

wordt.

MANUELE INVOER TIJDENS 

UITVOERING

PARAMETER 2: Bepaling rijstrook

EXTRA SENSOR

• Extra sensor in voertuig 

(bv. dashcam, lane assist 

systeem…)

SIGNALISATIE OP 

VOERTUIG

• Afhankelijk van de 

signalisatie op de wagen 

kan mogelijk afgeleid 

worden op welke rijstrook 

gereden wordt

Dit is een automatisch 

proces maar vereist 

mogelijk nieuwe 

ontwikkeling (investering).

Eenvoudige 

oplossing maar 

vatbaar voor user 

errors
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Kent u andere opties?
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accuraatheid
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Fin impact
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USE CASE 1: Real-time location tracking mobiele werven

MANUELE INVOER 

TIJDENS UITVOERING

• De uitvoerder 

(werfpersoneel) geeft 

tijdens de uitvoering aan 

welk voertuig gekoppeld is 

aan welke werf alsook de 

start / stop (inclusief 

interventies: bvb: tanken, 

pauze, …)

Automatisch maar 

afhankelijk van 

nauwkeurigheid 

systeem

• De geofencing wordt 

ingetekend op werf door 

aannemer voor de start.

• De uitvoerder (werfleider) 

geeft tijdens de planning 

aan welke voertuigen 

wanneer op welke werf 

zullen werken

MANUELE INVOER TIJDENS 

PLANNING + GEOFENCING WERF 

VOOR START / STOP

PARAMETER 3: status en koppeling voertuig aan een
werf

STATUS VIA 

VOERTUIGATTRIBUTEN

• Status kan gelinkt worden 

aan signalisatieteken 

botser, of kan gelinkt 

worden met het aanzetten 

van de flitslichten

Eenvoudige 

oplossing maar 

vatbaar voor user 

errors

Eenvoudige 

oplossing maar 

vatbaar voor user 

errors
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Kent u andere opties?
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accuraatheid
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Fin impact



CONFIDENTIAL

56

USE CASE 2:

Probleem: Niet alle data hoeft real-time te zijn:

• Planning
• Kwaliteitscontrole op de werken
• Boekhouding
• Certifiëring

Oplossing: locatiedata dat de overheid en de aannemers kunnen gebruiken dat helpt met administratieve 

taken

Vergemakkelijken van administratie en
facturatie
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USE CASE 2: Vergemakkelijken van administratie en facturatie

• Detail van de planning 

aangepast in WERF net 

voor en periodiek tijdens 

uitvoering om deze up-to-

date te houden. 

MANUELE INVOER

PARAMETER 1: Detailplanning werken
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Technische haalbaarheid
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USE CASE 3:

Probleem: Voor incidenten op de weg worden takelvoertuigen en signalisatievoertuigen via FAST ingezet. 

Al het contact (dispatching, statusupdates, afhandelingen, …) gebeurt telefonisch.

Oplossing: Track & Trace voor beide voertuigen (takel en signalisatievoertuig)

FAST interventie
Files Aanpakken door Snelle Tussenkomst
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USE CASE 3: FAST interventie

• De uitvoerder (FAST 

medewerker) geeft tijdens 

de uitvoering de status 

manueel door.

Geen koppeling met 

WERF nodig.

Mogelijke ontwikkeling 

app voor rechtstreekse 

integratie met 

verkeerscentrum. 

MANUELE INVOER

PARAMETER 1: Status FAST interventie
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Fin impact
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USE CASES
AANNEMERS
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WAT IS VOOR U WAARDEVOL?
Selecteer de welke u waardevol acht (meerdere
keuzemogelijkheden) 

Punten tijdens gunning Lichtregeling voor tijdelijke lichten
Administratieve

vereenvoudigingen

Ideale moment voor uitvoering

werken berekenen
Veiligheidpersoneel verhogen

Link met Check-in@Work
Link facturatie aan effectief

gepresteerde uren
Simulatieplan voor signalisatie

Uniforme conformiteitseisen

botsers
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OVERZICHT 

Deze use case zou het mogelijk 

maken dat de aannemers 

bonuspunten zouden verdienen 

tijdens de gunning. Bonuspunten 

worden verleend indien de 

gevraagde data geleverd kan 

worden.

Punten tijdens gunning

In WERF zouden de werven 

gelinkt moeten worden met 

Check-in@Work zodat er minder 

kans is op user error en het zou 

minder belastend zijn voor de 

aannemer.

Link met Check-in@Work

Bij sommige werven waar men hinder veroorzaakt, is 

er de noodzaak met tijdelijke lichten te werken om het 

verkeer te leiden. Deze lichten zijn vandaag niet 

afgestemd met omliggende lichten waardoor het 

verkeer verstopt kan raken. Indien deze lichten op 

elkaar afgestemd zouden zijn, zou het verkeer vlotter 

verlopen.

Lichtregeling voor

tijdelijke lichten

Indien de uren (automatisch) 

opgevolgd kunnen worden in 

WERF, zouden de werkelijk 

gepreseteerde uren gelinkt 

kunnen worden aan de facturatie. 

Link facturatie aan

effectief gepreseteerde

uren

Er komt heel wat zien bij de 

planning, uitvoering en opvolging 

van een werf. Enkele 

administratieve zaken zouden 

vereenvoudigd kunnen worden 

om het proces te verlichten en er 

zouden minder user errors

moeten voorvallen.

Administratieve

vereenvoudigingen

De overheid stelt een 

simulatieplan voor 

signalisatieplan voor i.p.v. de 

aannemer. Op deze manier kan 

elke aannemer een eerlijke 

prijsofferte indienen.

Simulatieplan voor

signalisatie

GIPOD en/of WERF zouden 

automatisch de ideale moment 

voor uitvoering van de werken 

moeten kunnen berkenen. Zo om 

mogelijke conflicten te 

voorkomen.

Ideale moment voor

uitvoering werken

berekenen

Dat er uniforme regels gelden 

omtrent de conformiteit van de 

botsers. 

Uniforme

conformiteitseisen

botsers

Nog veel ongevallen met botsers 

bvb.

Veiligheid personeel

verhogen
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Welke andere data-gedreven voordelen zou u graag van de overheid 
ontvangen? Welke data/administratieve vereenvoudigingen zouden voor 

uw organisatie tijdbesparend kunnen werken? (=welke andere use cases 
willen jullie nog toevoegen?)
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HEEFT U VRAGEN?

Dank u wel voor uw actieve deelname
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